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Saker:
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Instituttleder tillyste ekstraordinært rådsmøte den 14. februar for å behandle en
undervisningssak.

II Orienteringssaker
Innkalling/sakliste til fakultetsstyremøte 22. januar
Instituttleder orienterte særskilt om den tillyste saken om revisjon av
bachelorutdanningene ved HF. Denne ble trukket fra sakskartet grunnet
saksbehandlingsfeil, bl. a. viste det seg at fakultetets studiestyre ikke hadde vært
tilstrekkelig involvert i prosessen. Claus Huitfeldt (medlem i studiestyret) supplerte.
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Saken kommer nå opp igjen i februarmøtet.
Referat fra møte i fagstudieutvalget
Referat fra møte i forskningsutvalget
Referat fra møte i Utvalg for Examen philosophicum
Invitasjon til forskningslederprogram
Instituttet har fått anledning til å sende to kandidater til et kurs i forskningsledelse
arrangert av HF og SV
Retningslinjer for reiser for ansatte ved Universitetet i Bergen
Innkjøpssjefen har sendt ut brev der det minnes om rammeavtalen for flyreiser med
Berg Hansen. Det åpnes også for at man kan vedlegge bokkvitteringer o.l. på
reiseregninger.
Brevet vil sendes ut til de ansatte, med presiserende/supplerende følgeskriv, snarlig.
Henvendelser til redelighetsutvalget.
Det er laget et nytt skjema som skal brukes i forbindelse med henvendelser til
redelighetsutvalget.

III Vedtakssaker
2013-01 Justeringer i studie- og emneplaner på fagstudiene og Examen
philosophicum
Instituttleder presenterte foreslåtte endringer med grunnlag i vedlagt notat. Hoveddelen av
fremleggelsen og påfølgende drøftinger ble brukt på de foreslåtte endringene i
masteropplegget (nedlegging av metodekurset FIL304 og parallelldrifting av 200-emnene
som 300-emner).
Det synes å være bred enighet om at FIL304-kurset ikke fungerer optimalt og at det er
hensiktsmessig å la 200-kursene også fungere som masterkurs, men da med en
påbygningsdel på 5 studiepoeng.
Vanskeligheten synes å være knyttet til hvilket innhold og på hvilken måte disse resterende 5
studiepoengene skal organiseres, og det ble reist innvendinger til forslaget å fylle dem med
deltakelse på ulike typer seminarer, gjesteforelesninger o.l. – også fordi dette ikke vil ivareta
ønskverdige miljømessige og identitetsbyggende hensyn for studentene.
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Vedtak:
Instituttleder og leder for undervisningsutvalget får i oppdrag å utarbeide et forslag til
revidering av emnebeskrivelsene på fagstudiene i tråd med notatets innhold og med
grunnlag i instituttrådets innspill innen fakultetets tidsfrist.
Om praktisk mulig legges endelig forslag fram i det ekstraordinære møtet 24. februar.

2013-02 Endringer i emneplaner for EXPHIL-MNEKS og EXPHIL-MNSEM
P.g.a. en inkurie ble foreliggende sak – knyttet til justeringer i exphil-emneplanene på MNfakultetet gjeldende fra inneværende semester - ikke behandlet i instituttrådet i høst, og er
heller ikke behandlet på fakultetsnivå.
Instituttrådet hadde ikke innsigelser til de foreslåtte endringene. Det ble dog etterlyst en
større og mer prinsipielt basert sak knyttet til examen philosophicum og forestående
endringer.
Instituttleder understreket at instituttrådet selvsagt skal realitetsbehandle alle endringer av
betydning knyttet til exphil og henviste ellers til nært forestående instituttseminar der exphil
blir en vesentlig komponent.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til de foreslåtte endringene i emneplanene for EXPHIL-MNEKS og
EXPHIL-MNSEM. Det tas forbehold om mindre justeringer før endelig vedtak og
implementering.
Overordnet sak om endringer knyttet til Examen philsophicum forelegges instituttrådet på et
senere tidspunkt.

2013-03 Studentstatistikk for høstsemesteret 2012
Statistikk for karakterer mv. på fagstudiene i filosofi ble lagt fram.
Vedtak:
Instituttrådet tar karakterstatistikken for høstsemesteret til etterretning.
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2013-04 Forslag til driftsbudsjett 2013
Forslag til driftsbudsjett ble presentert i sine hovedtrekk. Den sedvanlige usikkerheten knyttet
til inntektsgrunnlaget ble understreket, særlig størrelsen på overskuddet fra fjoråret som kan
bli rammet av pågående forhandlinger mellom universitetsledelsen og fakultetene når det
gjelder overskuddsoverføring fra 2012 til 2013.
Til ordningen med personlig annuum ble det reist forslag (fra Eivind Kolflaath) om lik
fordeling mellom lektorer og vitenskapelige ansatte, i stedet for beløpsmessig differensiering
som i forslaget. Det ble votert over dette, og forslaget falt mot tre stemmer (Kolflaath, De
Cuzzani, Smith).
Det ble ytret ønske om en presentasjon av økonomi mv. også av vår eksternfinansierte
prosjektportefølje.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2013
Midler til personlig annuum fordeles i utgangspunktet i tråd med forslag, men ansatte i
undervisningsstilling gis anledning til å søke om ekstratilskudd – opptil 6 000 kroner.

